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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále též „Úřad", „ÚZSVM“,
„zadavatel“) jako zadavatel se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, s odvoláním
na ustanovení § 25 až § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též
„zákon“), - vyzývá zájemce k podání cenové nabídky ke zjištění ceny v místě a čase
obvyklé k plnění zakázky pro akci „Stěhovací služby pro ÚP Střední Čechy“.
Identifikační údaje veřejného zadavatele
Zadavatel veřejné zakázky

Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, organizační složka státu

Sídlem

Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2

IČO

69797111

Jméno a příjmení statutárního orgánu
zadavatele

Mgr. Ing. Kateřina Arajmu, generální ředitelka

Osoba oprávněná jednat jménem
zadavatele

Ing. Vladimír Hůlka, ředitel Územního pracoviště Střední
Čechy

Druh VZ:
Klasifikace VZ:

1.

VZMR na služby
Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku CPV je:
98392000-7 - Stěhovací služby

Předmět plnění a předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je stěhování a manipulace s movitým majetkem a
spisovým materiálem v budově ÚP, budovách sídel odloučených pracovišť (dále jen „OP“) i
jiných objektů mimo budovy ÚP a OP na území hlavního města Prahy a Středočeského
kraje, v mimořádných případech po celé ČR.
1.1.

Obsahem plnění bude:
a) Stěhování movitých věcí, tj. zejména kancelářského nábytku a kancelářské techniky,
včetně stěhování těžkých břemen o hmotnosti do 399 kg a spisové dokumentace
(dále jen „přepravované věci“), manipulace s nimi a případně i technicky nenáročná
montáž a demontáže přepravovaných věcí; včetně nakládky a vykládky při přepravě
na jiné místo určení.
b) Doprava přepravovaných věcí v přepravním vozidle z místa nakládky do místa
vykládky.
c) Doprava pracovníků dodavatele zajišťujících nakládku a vykládku na místo určení.

1.2. Předpokládané objemy prací - km v rámci této zakázky pro období jednoho roku
trvání smlouvy:
1)

stěhování bez dopravy celkem dle čl. 1.1. odst. a) cca 200 hod.
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2)

doprava dle čl. 1.1. odst. b) :

a) nákladním vozem o objemu do
po Praze cca 50 km
b) nákladním vozem s objemem do
po Praze cca 50 km
c) nákladním vozem s objemem do
po Praze cca 50 km
d) nákladním vozem s objemem do
po Praze cca 50 km
e) nákladním vozem s objemem do
po Praze cca 30 km

3 m3 včetně - mimo Prahu cca 300 km,
12 m3 včetně - mimo Prahu cca 450 km,
22 m3 včetně - mimo Prahu cca 450 km,
38 m3 včetně - mimo Prahu cca 450 km,
55 m3 včetně - mimo Prahu cca 250 km,

Výše uvedené objemy jsou pouze orientační (vycházejí z předpokládaného odhadu budoucího
plnění) a jsou stanoveny zejména pro vymezení jednotného obsahu dílčích nabídkových cen pro
určení celkové ceny pro hodnocení nabídek. Zadavatel upozorňuje, že tyto objemy nemusí být
v průběhu plnění naplněny anebo mohou být překročeny.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 578.512,40 Kč bez DPH, tj. 700.000,- Kč včetně
DPH 21%.
2.

Místo plnění:

Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele na adrese Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00
Praha 2 a objekty sídel OP ÚZSVM (viz tabulka Příloha č. 4 – Přehled OP) i jiných objektů na
území hlavního města Prahy a Středočeského kraje, v mimořádných případech celé ČR.
3. Doba plnění
3.1.Tato rámcová dohoda bude uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2022, anebo
do vyčerpání finančního limitu ve výši 700.000,- Kč vč. DPH (dále jen „finanční limit“),
a to podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve. V případě vyčerpání finančního
limitu rámcová dohoda pozbude účinnosti dnem, kdy bude dodavateli doručeno písemné
oznámení ÚZSVM o vyčerpání finančního limitu. Na čerpání finančního limitu nevzniká
dodavateli právní nárok.
4.

Požadavky na způsob zpracování nabídky, včetně smluvních a platebních podmínek
4.1. Účastník musí v nabídce předložit – vyplněnou specifikaci úkonů (Příloha č. 5 Výzvy)
nabídkové ceny za předmět plnění veřejné zakázky podle členění v uvedených tabulkách:
- Tabulka A – CENA PRÁCE: Jednotkové ceny a dílčí nabídkové ceny za předpokládané
množství - za stěhovací služby bez dopravy za jednoho pracovníka a 1 hod.
práce a přepravy pracovníků uchazeče do místa určení za jednoho
pracovníka a 1 hod. práce
- Tabulka B – DOPRAVA : Jednotkové ceny a dílčí nabídkové ceny za předpokládané
množství – za dopravu po Praze a mimo Prahu
- Tabulka C – TĚŽKÁ BŘEMENA: Ceny za stěhovací služby dle těžkosti břemen
s uvedením jednotkově ceny za 1 těžké břemeno
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Všechny ceny v tabulce musí být vyplněny a zaokrouhleny na celé Kč bez desetinných
míst. Všechny nabídkové ceny musí být stanoveny jako ceny nejvýše přípustné a konečné
V případě, že je dodavatel neplátce DPH, musí toto uvést v nabídce.
Do Přílohy č. 2 Výzvy – Krycí list nabídky (a při zadávání do systému NEN) dodavatel
doplní u kritérií 1, 2 a 3 součet nabídkových cen celkem bez DPH a včetně DPH.
4.2. Nabídkové ceny musí obsahovat veškeré náklady dodavatele související s realizací
předmětu veřejné zakázky (tj. hodnotu práce včetně poplatků, pojištění, cestovného, diet
daňových odvodů, administrativy, poplatků za kolky, za průjezd zdanitelných úseků silnic a
dálnic – mýtné, palivové příplatky, sazby za prostoje vozidel při nakládce a vykládce, fixní
náhrady za přistavení vozidla s vybavením, amortizaci vozidel, náklady za dopravu – za
pohonné hmoty apod.).
4.3. Nabídková cena musí být stanovena jako cena nejvýše přípustná, konečná a platná
v nezměněné výši až do ukončení celé realizace předmětu veřejné zakázky, resp.
až do uplynutí doby, po kterou je uchazeč svojí nabídkou vázán.
4.4. Nabídkové ceny bude možné upravit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů
týkajících se DPH, a to o výši, která bude odpovídat takové legislativní změně.
4.5. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je daňový doklad - faktura, který musí obsahovat
všechny náležitosti dle platných právních předpisů, a to zejména náležitosti dle zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, § 29 dle zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
4.6. Zadavatel požaduje splatnost faktury 21 kalendářních dnů ode dne prokazatelného
převzetí faktury.
4.7. Zadavatel nebude poskytovat zálohové plnění.
4.8. Obalový materiál, např. přepravní kartony, lepicí pásky, protinárazové folie, smršťovací
fólie apod. či jiné pomůcky pro bezpečné stěhování, nářadí apod., budou poskytnuty a
využity bez uplatnění jakýchkoliv finančních náhrad (tedy bez samostatného účtování) a jsou
započítány do nabídkových cen.

5.

Kvalifikační předpoklady (fakultativní):
5.1. Základní kvalifikační předpoklady – zadavatel požaduje, aby účastník prokázal
splnění základních kvalifikačních předpokladů podepsaným čestným prohlášením (Příloha
č. 1 Výzvy).
5.2. Profesní kvalifikační předpoklady – splnění profesních kvalifikačních předpokladů
prokazuje účastník předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán,
či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Dále pak předložením dokladu
o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu
předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění
či licenci.
Účastník předkládá kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Doklady prokazující
splnění základních kvalifikačních předpokladů, výpis z obchodního rejstříku a výpis
ze živnostenského rejstříku, že je účastník oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu
předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují. Účastník
předkládá kopie dokladů prokazujících splnění profesní způsobilosti (nesmějí být starší 90
dnů).
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(Upozornění: zadavatel upozorňuje účastníka, že dle ust. § 10 odst. 3 zák. č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání, v platném znění, platí, že:
„Podnikatel prokazuje své živnostenské oprávnění
a) výpisem ze živnostenského rejstříku s údaji podle § 60 odst. 5 písm. a), b) nebo c)
b) do vydání výpisu stejnopisem ohlášení s prokázaným doručením živnostenskému úřadu,
a to i prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy nebo pravomocným rozhodnutím
o udělení koncese.)“
5.3. Seznam kvalifikovaných dodavatelů – účastníci mohou k prokázání základních
kvalifikačních předpokladů a profesních kvalifikačních předpokladů využít výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů, který vede Ministerstvo pro místní rozvoj podle § 224
a následujících ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Zadavatel v tomto případě nepožaduje předložit jiné dokumenty nebo doklady k prokázání
splnění základních kvalifikačních předpokladů v jiném rozsahu než je výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů. Výpis ze seznamu nesmí být k poslednímu dni lhůty
pro prokázání splnění kvalifikace, starší než 90 dní.
5.4. Systém certifikovaných dodavatelů – uchazeči mohou k prokázání kvalifikačních
předpokladů využít certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů
obsahujícího náležitosti, ne starší než 1 rok. Tento certifikát nahrazuje prokázání kvalifikace
uchazeče v rozsahu v něm uvedených údajů. Systémy certifikovaných dodavatelů (SCD)
umožňují zapsaným dodavatelům nahradit certifikátem, vydaným akreditovanou osobou,
prokázání splnění kvalifikace, případně její části, v daném oboru činnosti. Základní úprava
systému certifikovaných dodavatelů je uvedena v ustanovení § 233 a následujících zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
5.5. Vybraný účastník doloží před podpisem dohody:
- doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, tj. zejména
pojištění odpovědnosti zahrnující škody způsobené zadavateli veřejné zakázky při plnění
předmětné veřejné zakázky (dále jen „doklad o pojištění“). Pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou dodavatelem třetí osobě musí být minimálně ve výši 3 mil. Kč.
6.

Kritéria pro vyhodnocení nabídek
Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky, tj. nabídky budou
hodnoceny podle níže uvedených dílčích hodnotících kritérií a jejich vah :
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Pořad.
číslo
kritéria

Dílčí hodnotící kritérium

váha v %

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA ZA PRÁCI STANOVENA
SOUČTEM DÍLČÍCH NABÍDKOVÝCH CEN S DPH
1.

75
(vypočtená součtem cen „A+B“ z řádků „7 a 8“, tzn. z řádků „9-11“,
sloupce „G“ tabulky Specifikace úkonů - Příloha č. 5)

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA ZA DOPRAVU STANOVENA
SOUČTEM DÍLČÍCH NABÍDKOVÝCH CEN S DPH
2.

(vypočtená součtem cen „C + D + E + F + G + H + I +J + K + L“ z řádků
„18-22 a 27-31“, tzn. z řádků „32-34“, sloupce „G“ tabulky Specifikace
úkonů - Příloha č. 5)

24

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA ZA STĚHOVÁNÍ TĚŽKÝCH
BŘEMEN STANOVENA SOUČTEM DÍLČÍCH NABÍDKOVÝCH
CEN S DPH
3.

1
(vypočtená součtem cen „O + P + R + S“ z řádků „40-43“, tzn. z řádků
„44-46“, sloupce „E“ tabulky Specifikace úkonů - Příloha č. 5)

Všechna tři dílčí kritéria jsou číselně vyjádřitelná. Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu,
která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnocené nabídce.
Nejvýhodnější nabídkou je v tomto případě nabídka s nejnižší cenou.
Bodové hodnocení nabídek podle všech tří dílčích kritérií (BHNK1,2,3) bude určeno podle
následujícího vzorce:

BHN K 1, 2,3 

Cena MIN
 100
Cena

kde
BHNK - Bodové hodnocení nabídky podle dílčího kritéria
Cena

- Cena konkrétní nabídky

CenaMIN - Nejnižší cena vybraná z podaných nabídek
Výsledek hodnocení nabídek (výsledné pořadí nabídek) podle tří dílčích hodnotících kritérií
provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová hodnocení nabídek dle dílčích kritérií
vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot
u jednotlivých nabídek hodnotící komise pak stanoví pořadí výhodnosti jednotlivých nabídek
tak, že jako nejvýhodnější bude stanovena nabídka, která dosáhne nejvyšší bodové
hodnoty.
Zakázka bude zadána účastníkovi, která dosáhne nejvyšší bodové hodnoty tří dílčích
hodnotících kritérií výhodnosti jednotlivých nabídek. V případě, že dvě a více nabídek
dosáhnou shodných hodnot, bude jako nejvýhodnější vybrána ta z nabídek, která dosáhla dle
hodnotící komise nejvyšší bodové hodnoty tří dílčích hodnotících kritérií a která byla zadavateli
doručena dříve.
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7.

Místo, forma a doba pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dnem 14. 1. 2019 v 10:00 hodin.
Zadavatel upozorňuje účastníky, že nabídky se podávají v elektronické podobě pouze
prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN) na adrese profilu zadavatele
https://nen.nipez.cz/profil/uzsvm.
V rámci profilu zadavatele u vybrané veřejné zakázky je nutná registrace účastníků
do tohoto systému, přičemž tato registrace je zdarma. Řádná registrace účastníků
je nezbytná, aby mohl účastník využívat všechny funkcionality systému NEN.
V případě potřeby kontaktujte uživatelskou podporu NEN na tel. čísle +420 841 888 841,
nebo na e-mailu Hotline@nipez.cz.
Nabídka bude zpracována v českém jazyce, nevariantně.

8.

Práva zadavatele
Předložené nabídky nebudou zájemcům vráceny. Zadavatel nehradí náklady, vzniklé
účastníkům z titulu zpracování a podání nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu,
upřesnění nebo doplnění podmínek Výzvy, popř. zrušení Výzvy a před rozhodnutím o výběru
nejvhodnější nabídky ověřit informace deklarované v nabídkách, dále neakceptovat nabídky
v celém rozsahu, odmítnout všechny nabídky, změnit návrh dohody nebo dohodu neuzavřít.
Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o předloženém návrhu dohody ve všech ustanoveních,
která se netýkají nabízených závazných podmínek a způsobu plnění. Zadavatel nepřipouští
varianty řešení veřejné zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení kdykoliv
ode dne jeho zahájení do dne uzavření dohody. V případě zrušení zadávacího řízení není
zadavatel povinen uhradit účastníkům náklady, které jim vznikly v souvislosti s účastí v
zadávacím řízení.

9.

Informace
Případné potřebné informace podá zástupce zadavatele:
- administrace veřejné zakázky:
pí. Zdeňka Mottlová tel.: 225 776 820
-

věcné informace:
Jaromír Rydrych

tel: 225 776 830/ mobil 731 451 834

Veškeré údaje o zadavateli je možné získat na internetové adrese www.uzsvm.cz. Otevírání
nabídek proběhne dnem 14. 1. 2019 v 10.15 hodin v kanceláři č. 224 na Územním
pracovišti Střední Čechy, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 a jsou oprávněni se
zúčastnit:
- účastníci či zástupci takovýchto účastníků;
- veřejnost.
Zadavatel považuje za vhodné, aby účastníci či zástupci takovýchto účastníků, včetně
veřejnosti svou účast při otevírání nabídek stvrdili podpisem v prezenční listině.
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10. Obsah nabídky
-

čestné prohlášení - příloha č. 1 této Výzvy

-

cenová nabídka - nabídková cena podle členění v tabulce – Krycí list, příloha č. 2 této
Výzvy

-

návrh rámcové dohody – příloha č. 3 této Výzvy, kterou účastník vyplní o relevantní
údaje a hodnoty:


identifikační údaje (str. 1)



cena za předmět Rámcové dohody (str. 5-6 )



oprávněnou osobu za zhotovitele (str. 11 )



jméno, funkce, podpis
+ razítko (str. 12 )

osoby

oprávněné

jednat

jménem

či

za

účastníka

-

specifikace úkonů – vyplněný o údaje, Příloha č. 5 Výzvy

-

kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán

-

kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů
v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky

Zadavatel uzavře s vybraným účastníkem Rámcovou dohodu na plnění zakázky „Stěhovací
služby pro ÚP Střední Čechy“, která je Přílohou č. 3 této Výzvy. Účastníkem doplněné
údaje a hodnoty musí být plně v souladu se všemi podmínkami této výzvy a nesmí měnit
smysl, význam ani účel smluvních ustanovení návrhu Rámcové dohody. Účastník nesmí činit
jiné úpravy návrhu Rámcové dohody, než je doplnění relevantních údajů a hodnot do
prázdných textových polí návrhu Rámcové dohody. Návrh Rámcové dohody doplněný
o relevantní údaje a hodnoty, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka,
musí být součástí nabídky účastníka. Účastník je povinen použít návrh Rámcové dohody,
který je Přílohou č. 3 této Výzvy (zadavatel neposkytuje editovatelnou formu této dohody,
účastník dohodu vyplní ručně, nebo prostřednictvím PDF Readeru a podepíše, podpis
bude dále obsahovat i Čestné prohlášení účastníka a Krycí list).
V souladu s ustanovením § 89 odst. 5 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění, zadavatel upřesňuje, že pokud v této výzvě a v přílohách jsou uvedeny
požadavky nebo odkazy na dodavatele nebo výrobky, je to odůvodněno předmětem plnění
veřejné zakázky a jejich uvedení ve výzvě a přílohách je z důvodů uvedení typových výrobků
či technologií k upřesnění požadovaného popisu a podmínek plnění předmětu veřejné
zakázky. V souladu s ustanovením § 89 odst. 6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění, tedy zadavatel umožňuje pro plnění této veřejné zakázky použití
i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, avšak pouze při splnění všech požadavků
a podmínek uvedených v této výzvě.
V souvislosti s možnými úpravami státního rozpočtu si ÚZSVM vyhrazuje právo zastavit
průběh plnění předmětu veřejné zakázky, resp. dohody, a rovněž jednostranně Rámcovou
dohodu ukončit, a to bez jakékoliv sankce či náhrady za nedokončené plnění.
V případě, že dodavatel použije byť i jen k plnění určité části předmětu dohody
poddodavatele, odpovídá ÚZSVM za plnění poskytnuté poddodavatelem, jako by toto plnění
poskytoval dodavatel sám.
Dodavatel nese plnou odpovědnost za škodu způsobenou ÚZSVM v souvislosti s plněním
předmětu dohody a zavazuje se takovou škodu ÚZSVM uhradit; výše náhrady škody není
omezena.
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Účastník vyslovuje souhlas s tím, že ÚZSVM v rámci transparentnosti zveřejní dohodu
(včetně případných dodatků) na webových stránkách ÚZSVM a na profilu zadavatele,
u plnění větším než 50.000 Kč bude uveřejněna v Registru smluv Ministerstva vnitra
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Účastník podáním nabídky odsouhlasí, že si prostudoval zadání této výzvy včetně příloh
a že jim porozuměl.
S pozdravem

Ing. Vladimír Hůlka
ředitel Územního pracoviště Střední Čechy

Přílohy
1) Čestné prohlášení uchazeče
2) Krycí list nabídky
3) Návrh Rámcové dohody
4) Přehled pracovišť
5) Specifikace úkonů
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